Persbericht, 7 maart 2022
Vrijdag 18 maart: kinderen laten ouderen stralen
JUBILEUMEDITIE 15de NATIONALE PANNENKOEKDAG SWINGT DE PAN UIT
Jong en oud vieren de 15de Nationale Pannenkoekdag met stapels pannenkoeken en het speciaal
gecomponeerde Nationale Pannenkoeklied. Kinderen van bijna 700 basisscholen in heel Nederland
zoeken de ouderen op om het feest dansend en zingend met elkaar te vieren.
Leerlingen zetten op vrijdag 18 maart opa’s en oma’s en ouderen uit de buurt die zelfstandig of in
een verzorgingshuis wonen, in het zonnetje met zelfgebakken pannenkoeken. Bewoners van
woonzorgcentrum Wittesteijn in Emmeloord krijgen bezoek van de leerlingen van SBO de Klimboom.
Juf Linda Bakker-Blaauw: ‘In overleg met de instelling gaat een klein groepje leerlingen in de eetzaal
tafels dekken en versieren. Vervolgens kletsen ze even met de ouderen om het gevoel van samen zijn
te ervaren. Zo leren de leerlingen om een ander te helpen en daar de glimlach van te ervaren. En we
gaan natuurlijk het Nationale Pannenkoeklied voor de ouderen zingen.’
Swingend pannenkoeklied
Ter gelegenheid van het 15-jarig jubileum is het Nationale Pannenkoeklied uitgebracht met zang en
dans van de FITSZ KIDS onder leiding van Lucia Marthas Institute for Performing Arts. Met de
videoclip, songtekst en dansinstructievideo kunnen scholen zelf met hun leerlingen een optreden
instuderen. Lucia Marthas: ‘De melodie en choreografie zijn zo aanstekelijk dat het ook voor opa’s en
oma’s lastig zal zijn om stil te blijven zitten.’
Keertje overgeslagen
Anouk Ooms namens Tefal: ‘In 2020 hebben we het nationale pannenkoekfeest helaas moeten
annuleren vanwege corona. We vonden dat we de ouderen niet voor de tweede keer konden
‘overslaan’, dus hebben we vorig jaar voor de 14de editie een coronaveilige invulling bedacht. Niet
de leerlingen, maar de koks van de oudereninstellingen bakten de pannenkoeken. De leerlingen
zorgden voor versieringen en een optreden, buiten voor de instelling of digitaal.’
Coronamaatregelen
Ook dit jaar kiezen veel scholen voor eenzelfde opzet. Elize ter Balkt namens Koopmans: ‘Toen we
met de voorbereidingen startten, waren er nog coronamaatregelen waarmee rekening gehouden
moest worden. Ook al gelden deze niet meer, we merken dat scholen en zorginstellingen toch nog
voorzichtig zijn. In overleg met elkaar zorgen ze voor een gezellig feest, waardoor ouderen, kinderen
en pannenkoeken mooi samen komen.’
15 pannenkoekjaren op rij
De eerste Nationale Pannenkoekdag startte in 2007 met zo’n 100 basisscholen. Dankzij het enorme
enthousiasme van leerlingen, meesters en juffen bleef de belangstelling groeien. In coronavrij 2019
stond de teller op bijna 1.500 scholen in heel Nederland, ofwel een pannenkoekfeest met 75.000
leerlingen die zo’n 162.500 pannenkoeken bakken voor 79.000 ouderen. Daarvoor kregen ze 16.250
Koopmans Pannenkoekmixen, 3.250 Tefal pannenkoekpannen en 40.625 koksmutsen. Nederland telt
15 scholen die al voor de 15de keer meedoen met Nationale Pannenkoekdag.
Initiatiefnemers
Nationale Pannenkoekdag wordt mogelijk gemaakt door Tefal en Koopmans. Beide initiatiefnemers
organiseren sinds 2007 Nationale Pannenkoekdag om jong en oud op een vrolijke manier met elkaar
in contact te brengen en een leuke dag te bezorgen. Naast de communicatie en organisatie zorgen

Tefal en Koopmans dit jaar voor de versier- en startpakketten met de benodigde ingrediënten voor
een pannenkoekenmaal voor ouderen.
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